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  “ WIJ GROEIEN EN DUS OOK ONZE” ELEKTRICITEITSVRAAG”

“Inwoners en bedrijven in Drenthe komen volop met duurzame initiatieven. De intrinsieke wens om een bijdrage te 
leveren aan het klimaat is groot. En daar komt bij dat we uitvoering willen geven aan de Regionale Energiestrategie. 
Als dan blijkt dat het elektriciteitsnet vol zit, is de teleurstelling groot. Er is massaal onderschat dat regio’s tempo 
willen maken. 

Met Enexis hebben we veelvuldig gesproken over de (juridische) belemmeringen om duurzame projecten aan te 
sluiten én over oplossingen. Het is prettig om te merken dat Enexis het probleem niet wegschuift. We gaan elkaar 
steeds beter begrijpen en ontdekken hoe we elkaar kunnen helpen. Maar regelgeving staat een oplossing regelmatig 
in de weg. We werken in Nederland als het ware met een oude gebruiksaanwijzing. Dit moet écht snel door het Rijk 
worden aangepakt. In de energietransitie zijn creatieve oplossingen nodig om tempo te maken. Hiervoor moet 
Enexis de barricades op.

In Emmen-Weerdinge maken we nu gebruik van de reservecapaciteit van het net. Dat is positief. Hierdoor kunnen er 
twee grote projecten worden aangesloten. En toch pleiten we voor meer ruimte op het elektriciteitsnet om ook 
kleinere projecten van inwoners of mkb’ers mogelijk te maken. In Drenthe denkt iedereen mee: wij hebben inwoners 
opgeroepen om slimme oplossingen te bedenken voor netcongestie. Want in de energietransitie hebben we 
iedereen nodig.”

Samen met marktpartijen en collega-netbeheerders heeft Enexis gelobbyd om reservecapaciteit in het 
hoogspanningsnet te kunnen gebruiken voor duurzame productie. En met succes: er kwam een algemene maatregel 
van bestuur. In 2021 is het hoogspanningsstation in Emmen-Weerdinge technisch aangepast door TenneT en Enexis. 
Marco Poorts, manager Regie op Netwerk bij Enexis: “We zijn heel blij met deze creatieve, technische en 
regulatorische oplossing. Hiermee kunnen we weer een aantal klanten met duurzame productie aansluiten, zónder 
nadelige gevolgen voor de bestaande klanten.”
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